
Werkopdracht OR & Arbeidsvoorwaarden  Bij kinderopvang Uki B.V. werken circa 80 pedagogisch medewerksters op basis van een bepaald roostersysteem. Ook bij Uki BV merken ze dat de vraag naar kinderopvang de laatste jaren sterk is afgenomen en dat ouders steeds meer eisen hebben wat betreft de flexibele inzet van de kinderopvanguren. Door de afnemende vraag is de financiële positie van Uki BV sterk verslechterd. Vorig jaar had zij te kampen met een verlies en ook dit jaar ziet er niet erg hoopgevend uit. Een van de maatregelen om weer te komen tot een hogere omzet is om mee flexibele opvang aan te bieden. Uki BV hoopt zich daarmee te kunnen gaan onderscheiden van haar concurrenten.   Uki BV denkt dit te kunnen bewerkstelligen door de roosters van alle pedagogisch medewerkers zodanig aan te passen dat ze allemaal flexibel ingezet kunnen gaan worden. Ze wil hiervoor gebruik gaan maken een zogenaamde jaarurensystematiek. Dit betekent de huidige arbeidsduur per maand gemiddeld gezien gelijk blijft voor de werknemer, maar dat per maand de werkelijke arbeidsduur maximaal 20% naar boven of 20% naar beneden kan afwijken van dat gemiddelde. De min of meeruren worden in de maanden daarna weer gecompenseerd waardoor aan het einde van het jaar geen urensaldo resteert. De medewerkers hebben geen vaste werktijden. De uren worden ingeroosterd op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Voor veel medewerkers heeft dit privé consequenties.   Er is geen CAO van toepassing en in het arbeidsvoorwaardenreglement, waarin ook de wijze van inroostering staat vermeld, is een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. Verder zal Uki BV eerst starten met een pilot van één jaar om te kijken of deze wijze van inroostering inderdaad het gewenste effect heeft.   Daarnaast wil Uki Bv een vacaturestop gaan invoeren voor pedagogisch medewerksters omdat ze ziet dat door de afnemende vraag zij inmiddels meer fte in dienst heeft dan zij gezien het aantal feitelijke gevraagde opvanguren nodig heeft. De vacatures die in eerste instantie waren opgesteld worden dus weer ingetrokken.   De roosterwijziging en de vacaturestop zullen per 1 januari a.s. worden doorgevoerd.   Vragen  Tijdens de overlegvergadering eind november wordt duidelijk dat de ondernemer niet voornemens is om de OR om instemming te vragen wat betreft deze voorgenomen besluiten (roosterwijziging en vacaturestop). Zou u daar als OR actie op ondernemen? En zo ja, wat zou u gaan doen?   Stel dat de ondernemer u toch om instemming vraagt wat betreft de roosterwijziging. Zou u als OR dan instemming verlenen? Hoe bepaalt u dat?  


